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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ค ำนิยำม 
      การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) ของ สพพ. เป็นการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในรูปแบบเงินให้เปล่า (Grant) และเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน (concessional loan)  ให้แก่ประเทศ
เพ่ือนบ้านที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม ศรีลังกา ภูฏาน ติมอร์-เลสเต โดยการให้ความช่วยเหลือประเทศดังกล่าว
จะต้องเป็นความช่วยเหลือที่ให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ รวมทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น หรือโดย
หน่วยงานบริหารของรัฐ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศก าลัง
พัฒนา 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

     สพพ. เป็นหน่วยงานด าเนินการใหความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกประเทศเพ่ือนบ้าน
โดยการด าเนินงานดังกล่าวเป็นกลไกหนึ่งที่สงเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการตางประเทศเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านรวมถึง การร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ทีอ่ยู่ภายใตกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจตางๆ เชน GMS ACMECS และ BIMSTEC ที่มีวัตถุประสงคหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีความเชื่อมโยง
ระบบคมนาคมขนสง รวมถึงการขยายตัวด้านการคา การลงทุน และการทองเที่ยวในระหว่างกลุมประเทศสมาชิก 
นอกจากนี้ การใหความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกประเทศเพ่ือนบ้านเป็นเรื่องความสัมพันธ
ระหว่างประเทศ การด าเนินการจึงตองอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติที่เสมอภาคและใหเกียรติระหว่างกัน 
ดังนั้น จึงมคีวามจ าเป็นตองมีการก าหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใหแกเจาหนาที่ สพพ. ทั้งนี้ เพ่ือมิให
การใหความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายในความสัมพันธอันดี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

     สพพ. ไดจ้ัดท าแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติในการใหความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.แก 
ประเทศเพ่ือนบ้าน(Guideline for Financial Assistance from NEDA) เพ่ือ 

     3.1 ใชเป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สพพ. ที่มีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับกิจกรรม/แผนงาน
การใหความช่วยเหลือทางการเงินแกประเทศเพ่ือนบ้านได้อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามขั้นตอน 

     3.2 ใชเป็นแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ให
ไดต้ามมาตรฐานเชนเดียวกับแหล่งเงินกอ่ืูนๆ 

     3.3 ใหสอดคลองกับหลักการควบคุมภายใน ที่ใหความส าคัญในการปฏิบัติที่โปร งใสและ
ตรวจสอบไดร้วมทั้งบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหเสียหายน้อยที่สุดหรือไมเ่สียหายเลย 
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     3.4 ให สพพ. สามารถก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพ่ือใหการด าเนินงาน 
โครงการใหความช่วยเหลือทางการเงินเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไวตามแผน รวมทั้งสามารถแกไขปญหาที่
อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา  
 
4. นโยบำยของ สพพ.  

 ให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านการเงินและวิชาการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและพัฒนาประเทศ
ให้เท่าเทียมในภูมิภาค 

 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือตอบสนองนโยบายการ
ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(Connectivity) 

 เสริมสร้างความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมและสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) 
รวมทั้งสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และความสมานฉันท์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในภูมิภาค 

 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ เพ่ือให้ประเทศไทย
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ได้รับประโยชน์จากการเป็นภาคีของความตกลงระหว่างประเทศ และ
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ 
 
5. ยุทธศำสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพ่ือนบ้าน ให้มี 
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารการเงินให้มั่นคงเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ 
 

6. นิยำม คพพ. 
  คพพ. หมายถึง คณะกรรมการบริหารส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ซ่ึงมีองค์ประกอบคณะ ได้แก ่(1) ประธานกรรมการ (2) กรรมการโดยต าแหนง จ านวน 5 คน และ (3) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 4 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 4 ปี แตจ่ะด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 
  คพพ. มีอ านาจหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปใหเป็นไปตามวัตถุประสงคและอ านาจ
หน้าที่ของส านักงาน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 
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                                                         บทที่ 2 
กำรใหควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

 
หลักกำรและเหตุผล 

การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. มีสาเหตุส าคัญ คือ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่
ประเทศไทยมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค และผลประโยชน์ต่างๆ ที่ประเทศไทย
จะได้รับกลับคืนจากการให้ความช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งนอกจากประเทศเพ่ือนบ้านจะได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการมีโครงการแล้ว จะส่งให้เกิดผลประโยชน์ในทางอ้อมแก่ทั้งภูมิภาคและประเทศไทย
ซึ่งเป็นประเทศผู้ให้ด้วย รวมทั้งจะเกิดการพัฒนาประเทศในภูมิภาคและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
ในขณะที่ประเทศไทยจะมีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
          ส าหรับประเทศไทยนอกจากจะได้รับผลตอบแทนกลับในรูปดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ยังได้รับประโยชน์จาก
การใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือ โดยการให้
ความช่วยเหลือของไทย ประเทศเพ่ือนบ้านจะต้องมีการใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจการค้าของภาคเอกชนให้สามารถเข้าไป
ด าเนินการในต่างประเทศ ผ่านการใหความช่วยเหลือทางการเงินแกประเทศเพ่ือนบ้านของ สพพ. ซึ่งสรุป
รายละเอียดได้ ดังนี้ 
1. กำรใหควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแกประเทศเพื่อนบ้ำนมีอยู ่3 ลักษณะ 
  1.1 การใหความช่วยเหลือทางการเงินในรูปเงินกูที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional Loan) 
เป็นการใหเงินกูแกประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะที่มีเงื่อนไขทางการเงินผอนปรน อัตราดอกเบี้ยต่ า เวลาช าระ
คืนเงินต้นและเวลาปลอดหนี้มีระยะเวลายาวกวาปกต ิ
  1.2 การใหเงินใหเปลา (Grant) เป็นเงินใหเปลา ที่สนับสนุนประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นคาใชจ่ายส าหรับ
การด าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตางๆ หรือตามวัตถุประสงคอ่ืนๆ 
  1.3 การใหเงินช่วยเหลือแบบผสมระหว่างเงินกูและเงินใหเปลา (Mixed Credit) เป็นการใหความ
ช่วยเหลือแกประเทศเพ่ือนบ้านโดยมีสัดสวนของเงินกูเงื่อนไขผอนปรนและเงินใหเปลาผสมกัน เช่น รัฐบาล
ไทยไดเ้คยใหความช่วยเหลือแก สปป. ลาว ในสัดสวนของเงินกูและเงินใหเปลาในอัตรา 70 : 30 
 
2. กำรใหควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแกประเทศเพื่อนบ้ำนสพพ. สำมำรถด ำเนินกำรใหกูใน 5 สถำนะ  
  2.1 ผู้ใหกู (Lender) : เป็นผู้ใหกู (เป็นคูสัญญา) ใชเงินทุนของ สพพ. หรือใชงบประมาณแผนดินที่
ไดร้ับการจัดสรรจากรัฐบาล 
  2.2 ตัวแทนผู้ใหกู (Lender’s Agent) ไมไ่ดเ้ป็นคูสัญญา แตเ่ป็นผู้บริหารจัดการโครงการตามสัญญาเงิน
กู ใชเงินทุนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐ เชน ธสน. ธนาคารกรุงไทย ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายป เพ่ือชดเชยสวนตางอัตราดอกเบี้ยใหแกแหล่งเงินทุน 
  2.3 ผู้ค้ าประกัน (Guarantor) เป็นผู้ค้ าประกันการกูเงินใหแกประเทศเพ่ือนบ้านได้รับคาธรรมเนียม
การค้ าประกัน  
 2.4 การร่วมระดมทุนสมทบในโครงการ (Co-finance) สพพ. เป็นผู้ใหกูร้่วมกับหน่วยงานผู้ให้กูอ่ื้นๆ 
 2.5  การร่วมลงทุน (Investment) 
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3. หลักเกณฑกำรพิจำรณำใหควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินเปน็ไปตำมประกำศ สพพ. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 
ซ่ึงแบงประเภทของโครงการและมีหลักเณฑการพิจารณา ดังนี้ 
  3.1 โครงการที่สามารถขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. จะตองมีลักษณะ ดังนี้ 

 โครงการที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกด้านการคาและการลงทุน 
 โครงการที่เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 โครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและการขนสง 
 โครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยวและการบริการ 
 โครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง 

3.2 หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ 
                โครงการที่จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. จะตองผ่านเกณฑการพิจารณาทุกขอ 
ตามทีก่ าหนดไวใน “ประกาศคณะกรรมการบริหารส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เรื่อง หลักเกณฑการใหความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการคัดเลือกและจัดล าดับ
ส าคัญของโครงการ” (ภาคผนวก 1) 
 
4. เงื่อนไขกำรใหควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

สพพ. มีสัญญามาตรฐาน (ภาคผนวก 2) ซึ่งมีเง่ือนไขการใหความช่วยเหลือทางการเงินอยู่ 2 ลักษณะ 
คือ 

4.1 เงื่อนไขท่ัวไป 
 ตองใชผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างจากประเทศไทย 
 ตองใชสินค้าและบริการจากประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลคาทั้งหมด 
 ตองใชวิธีประกวดราคจ าเป็นอันดับแรก ในการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและวิธีคัดเลือก 
     ในการจัดจ้างวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
 สัญญาเงินกูตองอยู่ภายใตกฎหมายไทย 
 ตองไมน่ าเงินกภูายใตสัญญาเงินกไูปจ่ายเป็นคาภาษีอากรตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศผู้กู 
 ตองจัดท ารายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส 
 ตองจัดท ารายงานปดโครงการภายใน 6 เดือน หลังจากการก่อสร้างแลวเสร็จ 
 ตองมีการจัดท าแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และแผนการโยกย้ายประชากร 
 ตองจัดใหมีแผนการบ ารุงรักษาโครงการเพื่อใหเกิดการใชประโยชนไดคุ้้มค่ามากท่ีสุด 

     4.2 เงื่อนไขทางการเงินของ สพพ.  
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  4.3 เงื่อนไขอ่ืนๆ   

  ต้องไม่น าเงินช่วยเหลือไปช าระเป็นค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมใดๆ ที่รัฐบาลผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือเรียกเก็บจากสินค้าและบริการที่น าเข้ามาใช้ในโครงการ 

 ประเทศผู้รับความช่วยเหลือจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีประเทศ
ไทยเป็นผู้ก าหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้เป็นไปตามประกาศของ สพพ. ด้วย
ความเห็นชอบของ คพพ. 
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บทที่ 3 
แนวทำงและขัน้ตอนปฏิบัติในกำรใหควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

 
รูปภำพแสดงวัฏจักรโครงกำร (Project Cycle) 

 

 
 

 
การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. เริ่มด าเนินการโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. กำรยื่นขอเสนอเพื่อขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

ประเทศผู้กูส้ามารถสงค าขอรับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเป็นทางการ (Formal Request) 
โดยสามารถด าเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

 
หมายเหตุ: ค าขอรับความช่วยเหลือ (Formal Request) จะต้องมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่อง 
การก่อหนี้ต่างประเทศ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงวางแผน ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

วัฏจักรโครงกำร 
(Project Cycle)

1. การพิจารณา
โครงการให้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน

2. ส ารวจโครงการ
เบ้ืองต้น

3. ศึกษาความ
เหมาะสม/ออกแบบ
เบื้องต้น/ออกแบบ
รายละเอียดของ

โครงการ

4. รายงานผล
การศึกษาให้ รมว. 

กค. 

5. ปท. พบ. ขอรับ 
FA อย่างเป็น

ทางการ 

6. เจรจาเง่ือนไข
สัญญาฯ

7. เสนอ ครม. 
อนุมัติการให้ FA 

8. ลงนามในสัญญาฯ

9. ด าเนินโครงการ

10. สพพ. ติดตาม
ความก้าวหน้า

โครงการ และเบิก
จ่ายเงิน

11. รายงานปิด
โครงการ

12. การประเมิน
โครงการแล้วเสร็จ 

3-5 ปี

สบค. 1-2 
เตรียมควำมพร้อม

โครงกำร Appraisal 

       สบค. 1-2 
กำรอนุมัติโครงกำร 

 
สบค. 1-2 + สบท. 

+ สอก. 
ด ำเนินโครงกำร 

สนผ. 
ติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
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2. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำโครงกำร 
 2.1 ความพร้อมโครงการ 
 1) ต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพิจารณาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย  

 ความเป็นมาโครงการ 
 นโยบายหลักของรัฐบาลผู้ขอรับความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการ อาทิ 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และแผนความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ
ทางวิชาการระหว่าง สพพ. และประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์โครงการ 
 การวิเคราะห์ความจ าเป็นโครงการ เช่น การวเิคราะห์อุปสงค-์อุปทาน (Demand-Supply) 
 การประมาณการวงเงินลงทุนโครงการ 
 การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม ของประเทศผู้ขอรับความชว่ยเหลือ 
 การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 การออกแบบเบื้องต้น 
 แผนการด าเนินงานโครงการ 
 แผนการบริหารโครงการอย่างยั่งยืนในอนาคต 
 การประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 2) ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ ต้องมีผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการทั้งทางด้าน
เทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบค าขอรับความช่วยเหลือ (Formal Request) โดยผลการศึกษา
ดังกล่าวต้องจัดท าแล้วเสร็จก่อนการจัดท าค าขอการขอรับความช่วยเหลือไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี ้ เพื่อให้
ข้อมูลที่ได้รับเป็นปัจจุบันและเหมาะสมส าหรับน ามาประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ   
 2.2 ความพร้อมของหน่วยงาน 

     ประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งหน่วยงาน
ด้านการด าเนินการ การก่อสร้าง การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวต้องมีความพร้อมด าเนินโครงการได้ด้วย 
 2.3 ขนาดวงเงินลงทุนโครงการ 
       วงเงินลงทุนของโครงการต้องไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ไม่รวมค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าบริหารจัดการ 
และค่าจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ หากโครงการมีมูลค่าเกิน 2,000 ล้านบาท ให้ สพพ. เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบโครงการดังกล่าวตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
 2.4 ผลตอบแทนโครงการ 
      โครงการที่เสนอต้องมีการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการทั้งในรูปแบบตัวเงิน อาทิ B/C Ratio 
Net Present Value (NPV) และ Internal Rate of Return (IRR) และมิใช่ตัวเงิน และมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
 2.5 ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมระหว่างประเทศ 
      โครงการต้องมีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ คือ สามารถส่งเสริมการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันร่วมกันมากขึ้น 
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 2.6 ผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
      โครงการต้องสนองต่อนโยบายของประเทศไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 2.7 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
       โครงการต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
 
3. กำรเตรียมควำมพร้อมโครงกำร (Project Appraisal) 
 3.1 ช่วงประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องตน แนวทางปฏบิัติในขั้นตอนนี้สามารถแบงได้เป็น 2 กรณ ี
       3.1.1 กรณไม่มีผลกำรศึกษำโครงกำร 
                         เจาหนาที่ สพพ. ตองด าเนินการ ดังนี้ 

 ประสานงานกับประเทศผูกู เพื่อจัดส ง Formal Request ให  สพพ. เพื่อขอ
ความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างเป็นทางการเพื่อจัดเตรียมความพรอมของโครงการ 

 เดินทางไปส ารวจพื้นที่โครงการเพ่ือจัดเก็บขอมูลที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ 
 ประเมินโครงการในเบื้องตน (Project Appraisal)  
 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของของประเทศผู้กูเพ่ือรับทราบเหตุผล ความจ าเป็น

และความเร่งดวนในการใชเงินก ู 
 รวบรวมขอมูลและจัดท ารายงานสรุปเหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ

เบื้องตน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม พรอมเสนอเหตุผลประกอบการพิจารณา 
 เสนอ คพพ. อนุมัติใหความช่วยเหลือทางวิชาการในกรณีที่โครงการมีความเหมาะสม

เบื้องต้นและมีศักยภาพที่จะพัฒนจ าเป็นโครงการใหความช่วยเหลือทางการเงินตอไปได ้
 กรณี คพพ. ไมเ่ห็นชอบ ใหแจงประเทศผูกู เพ่ือรับทราบผลการพิจารณา 

กรณีที่โครงการมีผลการศึกษาและความพรอมที่จะรับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน โดยมีขอมูลประกอบ
การพิจารณาครบถวนทุกด้าน พรอมทั้งมีแบบรายละเอียดส าหรับการก่อสร้าง และ สพพ. ได้ประเมิน
โครงการแลวเห็นวา โครงการดังกล่าวมีประโยชนทั้งแกประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งอยู่ภายใต
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ ใหน าเสนอ คพพ. เห็นชอบในโครงการดังกล่าว หาก คพพ. เห็นชอบแล้ว 
ให สพพ. มีหนังสือแจ้งประเทศเพ่ือนบ้านให้ด าเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการใหความช่วยเหลือทาง
การเงินตอไป 

3.1.2 กรณีมีผลกำรศึกษำโครงกำร 
                        ใหเจาหนาที่ สพพ. ด าเนินการ ดังนี้ 

 เดินทางไปส ารวจพ้ืนที่โครงการเพื่อจัดเก็บขอมูลทีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน 
 ประเมินโครงการในเบื้องตน (Project Appraisal) โดยใชแบบฟอรมการประเมิน

โครงการ (Project Appraisal Sheet) เป็นแนวทางปฏิบัติและจัดเก็บขอมูล 
 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของของประเทศผู้กูเพ่ือรับทราบเหตุผล ความจ าเป็น

และความเร่งด่วนในการใชเงินก ู
 น าเรื่องเสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติ FA  



 9 

  3.2 การเตรียมความพร้อมของโครงการผ่านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (การศึกษา
ความเหมาะสม/ออกแบบเบื้องต้น/ออกแบบรายละเอียดของโครงการ) 
        3.2.1 สรุปขั้นตอนการด าเนินงานของการเตรียมความพร้อมโครงการ  

 สบค. 1 และ 2 แต่งตั้งคณะท างานหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)  

 สพพ. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (ROD) กับหน่วยงานเจ้าของโครงการของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 สบค. 1 และ 2 เสนอขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) ที่ สพพ. และหน่วยงานเจ้าของ
โครงการเห็นชอบแล้ว พร้อมด้วยร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาให้ผู้อ านวยการ
ส านักอ านวยการ เพ่ือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาและ
เสนอผู้อ านวยการ สพพ. เพื่อพิจารณา 

 ด าเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา และน าเสนอผู้อ านวยการ สพพ. เพื่ออนุมัติการจ้าง
ที่ปรึกษา  

 ลงนามสัญญาจ้างและแจ้งเริ่มปฏิบัติงาน 
 ก ากับและตรวจรับผลงานของที่ปรึกษา (ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายประเทศเพ่ือนบ้าน) 

โดยจะเบิกจ่ายค่าบริการที่ปรึกษาเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง   
ที่ปรึกษาเห็นชอบรายงานในแต่ละงวด 

 เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัตผิลการศึกษา 
 รายงานผลการศึกษาไปยัง รมว.กค.   
 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ประเทศเพ่ือนบ้าน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือใช้พิจารณาในการด าเนินงานขั้นต่อไป 
ทั้งนี้ ในการด าเนินงานยกร่าง TOR/คัดเลือกที่ปรึกษา และตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

สพพ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับลักษณะโครงการนั้นๆ 
เพ่ือให้การศึกษามีความครอบคลุมและมีประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้ง ร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานของประเทศ
เพ่ือนบ้านอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือชี้แจงความก้าวหน้าโครงการและความถูกต้องสมบูรณ์ของผลการศึกษา 
  3.2.2 องคค์วามรู้/ปัจจัยที่ใช้พิจารณาประกอบ 

 ประเมินความจ าเป็นและล าดับความส าคัญของโครงการในสาขาเศรษฐกิจ 
(Sector)  

 ประเมินเศรษฐกิจและศักยภาพในการกูเงินของประเทศเพ่ือนบ้าน(Debt Service 
Ratio) 

 วัตถุประสงคและขอบเขตของโครงการ 
 วงเงินลงทุนโครงการ และแนวทางการลงทุนของโครงการ 
 ความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรและแผนการใหความช่วยเหลือของรัฐบาล

และ สพพ. รวมถึงกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจตางๆ 
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 ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม และ/หรือด้านสถาปัตยกรรม 
 ความเหมาะสมของโครงการทางการเงิน และทางเศรษฐศาสตร์ 
 ผลประโยชนที่คาดวาจะได้รับจากโครงการทั้งทางตรงและทางออมของประเทศ

ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สังคม การโยกย้ายประชากรและการเวนคืนที่ดิน 

 
  3.3 การน าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการ 
                3.3.1 เสนอ คพพ. อนุมัติหลักการใหความช่วยเหลือทางการเงินแกประเทศเพ่ือนบ้านตาม
รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะหและประเมินโครงการเบื้องตน 
                3.3.2 เสนอรายงานผลการศึกษาให คพพ. และ ครม. เห็นชอบในหลักการเบื้องตน กอนที่จะ
ด าเนินการในขั้นตอนตอไป 
 
4. กำรจัดหำแหล่งเงินที่เหมำะสมส ำหรับโครงกำรใหควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
 สพพ. จะศึกษาแหล่งเงินทุน รูปแบบการใหเงินก ูและเงื่อนไขทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงขอดี  
ขอเสีย และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชเงินของแหล่งเงินทุนตางๆ ทั้งนี้ สพพ. ตองด าเนินการติดตอ 
ประสานงานกับแหล่งเงินทุนตางๆ เพื่อน าขอมูลและเงื่อนไขทางการเงินมาพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อใหได้
เงื่อนไขท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชนตอ สพพ. มากท่ีสุด และระดมทุนได้ตามแนวทาง ดังนี้ 
 4.1 งบประมาณแผ่นดิน 
 4.2 สพพ. กู้สถาบันการเงิน 
      4.2.1 สพพ. กู้ตรงจากสถาบันการเงินโดยรัฐบาลรับภาระจ่ายส่วนต่างดอกเบี้ย 
      4.2.2 สพพ. กู้จากสถาบันการเงิน และรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 
 4.3 การออกตราสารหนี้ 
 4.4 ใช้เงินสะสม สพพ. 
 4.5 กู้กระทรวงการคลังตามกฎหมายหนี้สาธารณะ 
  
5. ขั้นตอนกำรพิจำรณำรูปแบบกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
 สพพ. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาสัดส่วนให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งจะพิจารณาจาก
ผลประโยชน์ที่ประเทศไทย ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาคจะได้รับ โดยเฉพาะประโยชน์ในการเชื่อมโยง
ทางด้านคมนาคมบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว รวมถึง การเข้าถึงตลาดและแหล่งวัตถุดิบของประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึง
ความส าคัญ ความเร่งด่วนของโครงการ และความพร้อมของโครงการ ทั้งนี้ โดยได้ให้ความส าคัญของโครงการ
ที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS ACMECS BIMSTEC และโครงการตามนโยบายรัฐบาล โดยจะแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
  5.1 การใหค้วามช่วยเหลือแบบเงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน 
  5.2 การใหค้วามช่วยเหลือแบบเงินให้เปล่า 
  5.3 การใหค้วามช่วยเหลือแบบผสมระหว่างเงินให้เปล่าและเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน  
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  5.4 สพพ. เป็นตัวแทนการกู้ยืมเงิน (Lender’s Agent) 
  5.5 ให้กู้ร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนาอ่ืนๆ 
 
6. กำรเสนอและอนุมัติใหควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแกประเทศเพื่อนบ้ำน 
  สพพ. จะเป็นผู้เสนอรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการ รูปแบบ แหล่งเงินทุน และเงื่อนไข
ทางการเงินที่เหมาะสมให คพพ. พิจารณาอนุมัติ  

 
7. กำรเจรจำรำยละเอียดและเงื่อนไขร่ำงสัญญำเงินกูกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
  สพพ. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือเจรจาสัญญาฯ ประกอบด้วย (1) ผู้อ านวยการ สพพ./รองผู้อ านวยการ สพพ. 
(2) ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ 1 หรือ 2 (3) นิติกร และ (4) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สพพ. จะ
ประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือก าหนดวันเจรจาในรายละเอียดเงื่อนไขของร่างสัญญาเงินกู โดยจัดส่ง
คณะผู้แทน สพพ. เดินทางไปเจรจารายละเอียดเงื่อนไขสัญญา วงเงิน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในสัญญาอย่าง
เป็นทางการ พรอมทั้งจัดส่งร่างสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที ่คพพ. อนุมัติใหประเทศเพ่ือนบ้าน
พิจารณาลวงหนาก่อน พรอมทั้งมีการลงนามในบันทึกขอตกลงผลการเจรจา (Record of Discussion) 
ภายหลังการเจรจาร่างสัญญาดังกล่าวระหว่างหัวหนาคณะผู้แทนจาก สพพ. กับคณะผู้แทนของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ซึ่งเป็นคู่เจรจาประกอบด้วย (1) กระทรวงการเงิน/กระทรวงวางแผน หรือกระทรวงที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาล (2) หน่วยงานปฏิบัติ และ(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  
8. กำรรำยงำนผลกำรเจรจำและขออนุมัติด ำเนินกำรใหควำมช่วยเหลือและลงนำมในสัญญำเงินกู 
 สพพ. จะเป็นผู้จัดท ารายงานสรุปผลการเจรจาสัญญาเงินกูกับผู้แทนรัฐบาลประเทศเพ่ือนบ้านและ
น าเสนอ คพพ. เพ่ือขอความเห็นชอบผลการเจรจาดังกล่าว หลังจากนั้น สพพ. จะเป็นผู้เสนอผลการเจรจา
ตามนัยที่กล่าว พร้อมทั้งสรุปรายละเอียดผลการศึกษาให้ รมว.กค. เพ่ือลงนามเสนอคณะรัฐมนตรีในการขอ
ความเห็นชอบให้เสนอต่อ ครม. พิจารณาอนุมัติใหความช่วยเหลือทางการเงิน โดยกรณีใช้เงินงบประมาณเป็น
แหล่งเงินทุน ส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให สพพ. ใหความช่วยเหลือทางการเงินแก
ประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ ครม. พิจารณาอนุมัติ ซึ่งหาก ครม. อนุมัติ
แล้ว สพพ. จะด าเนินการนัดหมายผู้แทนของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือก าหนดวันลงนามในสัญญาฯ ระหว่าง
ผู้อ านวยการ สพพ. และผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาฯ ของประเทศเพ่ือนบ้านต่อไป  
 
9. ขัน้ตอนหลังจำกกำรลงนำมในสัญญำใหควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
 สัญญาใหความช่วยเหลือทางการเงินจะมีผลบังคับใชตามกฎหมาย ผู้กูและ สพพ. ตองด าเนินการ ดังนี้ 

9.1 จัดส่งความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ให สพพ. ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนาม 
  9.2 จัดสงรายชื่อผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงินก ู(Evidence of Authority) พรอมทั้งตัวอย่างลายมือชื่อ 
(Specimen Signature) ใหแก สพพ.  
  9.3 เจาหนาที่ สพพ. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารตางๆ 
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10. ขั้นตอนกำรขออนุญำตธนำคำรแห่งประเทศไทยเพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน 
      ภายหลังจากการลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่าง สพพ. กับ ประเทศ 
เพ่ือนบ้านแล้ว ในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เป็นเงินบาทให้กับ
ประเทศเพ่ือนบ้านก่อน โดย สพพ. จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
      10.1 จัดท าหนังสือขออนุญาตให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เป็นเงินบาทให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน
พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดโครงการที่จะขออนุญาตดังกล่าว อาทิ มติคณะรัฐมนตรี สัญญาการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น 
      10.2 รายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน
ของ สพพ. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบเป็นรายไตรมาส (ปีปฏิทิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน 
     11.1 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
  1) ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายของผู้กูส้รุปได้ ดังนี้ 
      หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจลงนามในหนังสือขอเบิกจ่ายเงินตรวจสอบความถูกต้อง และ
รวบรวมเอกสารขอเบิกจ่ายที่ได้รับจากหน่วยงานปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดเตรียมเอกสาร และให้ผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงิน
ที่ได้ส่งตัวอยางลายมือชื่อ (Specimen Signature) ใน Annex 6 ของสัญญาฯ ใหแก สพพ. ลงนามในหนังสือ
ตามแบบฟอร์มในสัญญาฯ (Form No.3) เพ่ือจัดส่งให้ สพพ. พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
   2) สพพ. ด าเนินการ ดังนี้ 
       (1) สบค. 1 และ 2 ตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมเอกสารขอเบิกจ่ายที่ได้รับจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ใบค าขอเบิกจ่ายเงินงวดแต่ละงวด หลักฐานการตรวจรับงาน เอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบรับส่งของ Interim Payment Report หรือรายละเอียดสรุปค่าใช้จ่าย 
               (2) ในกรณีเบิกจ่ายค่างานก่อสร้างและที่ปรึกษา สบค. 1 และ 2 จะต้องขอความเห็น
จากที่ปรึกษาด้านโครงการและวิศวกรรม สพพ. ฝ่ายวิศวกรรม และ/หรืออาจให้วิศวกรของส านักงานเป็น
ผู้ตรวจสอบแทน เพ่ือใช้ประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 
 

มติคณะรัฐมนตรี และสัญญา
การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน (FA) ที่ลงนามแล้ว 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน FA 

ขออนุญาต อนุญาต 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน 
FA เป็นรายไตรมาส (ปีปฏิทิน) 
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       (3) สบค. 1 และ 2 จัดท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการ สพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติยอด
เบิกจ่ายเงิน พร้อมยกร่าง Notice of Disbursement (Form no. 4) เพ่ือประกอบการพิจารณา  
       (4) สบค. 1 และ 2 รวบรวมเอกสารหลักฐานที ่ผ ่านการอนุมัติให้เบิกจ่ายจาก
ผู้อ านวยการ สพพ. ไปที่ 
                             - ส านักอ านวยการ (สอก.) ฝ่ายการเงินและบัญชี ทันทีหรือไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ
ก่อนวันเบิกจ่ายตามรอบจ่าย (ฉบับจริง) 
           - ส านักบริหารเงินทุน (สบท.) ไม่น้อยกว่า 8 วันท าการ (กรณีใช้เงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน) และไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ (กรณีใช้เงินสะสม สพพ.) ก่อนวันเบิกจ่ายตามรอบจ่าย (ส าเนา) 
   3) ส านักอ านวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี (สอก.) ด าเนินการ ดังนี้ 
       (1) จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมด้วย Notice of Disbursement (Form no. 4) 
ที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว เสนอผู้อ านวยการ สพพ. ภายใน 5 วันท าการนับจากได้รับเอกสารหลักฐานที่ผ่าน
การอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้อ านวยการ สพพ. ที่ได้รับจาก สบค. 1 และ สบค. 2 ซึ่งสามารถด าเนินการเบิกจ่าย
ได้ 3 วิธี ตามท่ีประเทศเพ่ือนบ้านแจ้งให้เบิกจ่ายเท่านั้น ประกอบด้วย 

 การจ่ายเช็ค  
 โอนเงินผ่านระบบบาทเนต 
 ท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 

ตามที่ประเทศเพ่ือนบ้านระบุไว้ในค าขอเบิกเงิน ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
จะไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากเป็นเงินได้ที่ผู้ประกอบการได้รับจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดย สพพ. 
เป็นผู้ด าเนินการจ่าย 
       (2) ฝ่ายบัญชีบันทึกบัญชี ส่งให้สมุห์บัญชีตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีใน
ใบส าคัญรับและจ่ายก่อนด าเนินการจ่ายเงินตามรอบจ่าย 
       (3) รวบรวมเอกสารที่เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมสรุปใบแจ้งยอดการเบิกจ่ายไปที่ 
สบค. 1 และ สบค. 2 เพื่อตรวจสอบก่อนส่งให้ สบท. ส าหรับยืนยันยอดการเบิกจ่ายอีกครั้ง 
       (4) สอก. จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดส่ง Notice of Disbursement (Form 
no. 4)  หรือใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินให้ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือให้ยืนยันยอดเงินที่เบิกจ่าย และจัดส่งเอกสาร
การเบิกจ่ายฉบับจริงให้ สบค. 1 และ สบค. 2 จัดเก็บ พร้อมทั้งส าเนาเอกสารการเบิกจ่ายให้ (ฝ่ายบัญชี) 
บันทึกบัญชี 
   4) ส านักบริหารเงินทุน (สบท.) ด าเนินการ ดังนี้ 
              ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่มีอยู่ ในบัญชีออมทรัพย์  และจัดท าบันทึกขออนุมัติ
ผู้อ านวยการ สพพ. เพ่ือด าเนินการเปลี่ยนแปลงการฝากเงิน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
              กรณีที่ 1  ใช้เงินงบประมำณหรือเงินสะสมของ สพพ. ส ำหรับกำรเบิกจ่ำย 
  (1) จัดท าบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการฝากเงิน เสนอผู้อ านวยการ สพพ. ภายใน 5 วัน
ท าการนับจากได้รับแจ้งสรุปวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายพร้อมหลักฐาน (ส าเนาเอกสารการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน)  
ในรอบจ่ายจาก สบค. 1 และ/หรือ สบค. 2 
    (2) สถาบันการเงินโอนเงินจากบัญชีส ารองส าหรับเบิกจ่ายไปที่บัญชีออมทรัพย์ ส าหรับ
เบิกจ่ายเงินกู้โครงการ (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง เลขที่ 068-
1-06111-1) ภายใน 1 – 2 วันท าการก่อนวันเบิกจ่ายตามรอบจ่าย 
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  กรณีที่ 2  กู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน ส ำหรับกำรเบิกจ่ำย 
  (1) จัดท าบันทึกขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงิน/เปลี่ยนแปลงการฝากเงิน เสนอ
ผู้อ านวยการ สพพ. และส่งหนังสือแจ้งขอกู้เงินไปยังสถาบันการเงินตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ 
ภายใน 8 วันท าการนับจากได้รับแจ้งสรุปวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายพร้อมหลักฐาน (ส าเนาเอกสารการอนุมัติให้
เบิกจ่ายเงิน) ในรอบจ่ายจาก สบค. 1 และ สบค. 2 
  (2) สถาบันการเงินโอนเงินกู้เข้าบัญชี (ภายใน 1 – 2 วันท าการก่อนรอบการจ่าย) : 
                  - บัญชีออมทรัพย์ ส าหรับส ารองไว้ใช้จ่ายของ สพพ. (บัญชีออมทรัพย์กับสถาบัน
การเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูง และสามารถน าฝากได้ ตามประกาศ สพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการลงทุน 
และการบริหารเงินสะสมของ สพพ.) 
                 - บัญชีออมทรัพย์ ส าหรับเบิกจ่ายเงินกู้โครงการ (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยฯ 
สาขากระทรวงการคลัง เลขที่ 068-1-06111-1) 
 11.2 วิธีการจัดส่งและติดตามเอกสารส าคัญทางการเงินกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
             1) Notice of Disbursement (Form no. 4) หรือใบแจ้งกำรเบิกจ่ำยเงิน 
            (1) สอก. จะเป็นผู้จัดส่ง Notice of Disbursement (Form no. 4) หรือใบแจ้งการเบิกจ่ายเงิน
ให้ประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อให้ยืนยันยอดเงินที่เบิกจ่ายทุกครั้ง หลังมีด าเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 
            (2) ประเทศเพื่อนบ้านจะต้องจัดส่ง Notice of Disbursement (Form no. 4) ที ่ผู ้มี
อ านาจได้ลงนามแล้ว ให้ สบค.1 และ 2 เพ่ือให้ยืนยันยอดเงินที่เบิกจ่ายทุกครั้งก่อนมีการเบิกจ่ายครั้งถัดไป
หรือจนกว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย 
            (3) เมื่อได้รับ Form no. 4 จากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว สบค.1 และ 2 จะต้องจัดเก็บ
เอกสารตัวจริงและส่งส าเนาให้ สบท. เพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันยอดหนี้  
            (4) กรณีไม่ได้รับเอกสาร Notice of Disbursement (Form no. 4)  สบค.1  และ 2 
จะต้องเป็นผู้ติดตามให้ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ตามงวดการเบิกจ่ายเงิน โดยการ
จัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ/หรือหนังสือติดตามอย่างเป็นทางการ แล้วแต่กรณี  
             2) Notice of Completion of Disbursement (Form no. 5) หรือใบแจ้ง
กำรสิ้นสุดกำรเบิกจ่ำย 
           (1) สบค. 1 และ 2 จะเป็นผู้จัดส่ง Notice of Completion of Disbursement (Form no. 5) 
หรือใบแจ้งการสิ้นสุดการเบิกจ่ายให้ประเทศเพ่ือนบ้าน  พร้อมด้วยตารางช าระหนี้เงินต้น (Principal 
Repayment Schedule) ให้ประเทศเพ่ือนบ้าน ภายหลังจาก สบท. ตรวจสอบและผู้อ านวยการ สพพ. 
พิจารณาเห็นชอบลงนามแล้ว 
                 (2) เมื่อได้รับ Form no. 5 จากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว สบค.1 และ 2 จะต้องจัดเก็บ
เอกสารตัวจริงและส่งส าเนาให้ สบท. เพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันยอดหนี้  
            (3) กรณีไม่ได้รับเอกสาร Notice of Completion of Disbursement (Form no. 5) สบค.1 และ 2 
จะต้องเป็นผู้ติดตามให้ได้รับเอกสารดังกล่าว โดยการจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ/หรือ
หนังสือติดตามอย่างเป็นทางการ แล้วแต่กรณี  
             3) Financial Statement หรือรำยงำนทำงกำรเงิน 

           (1) ประเทศเพ่ือนบ้านจะต้องจัดส่ง Financial Statement หรือรายงานทางการเงิน ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบรายปีโดยผู้ตรวจสอบอิสระตามเงื่อนไขในสัญญาฯ ของ สพพ. ตามเงื่อนไขของสัญญาฯ ใน 
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ARTICLE 4 เรื่ อง  Particular Covenants ข้อ 4 .5 (a) ไม่ เกิน  6 เดือน หลั งจากสิ้ น
ปีงบประมาณของแต่ละประเทศ  
                (2) เมื่อได้รับ Financial Statement จากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว สบค.1 และ 2 จะต้อง
จัดเก็บเอกสารตัวจริง เพ่ือใช้เป็นหลักฐานทางการเงิน 
           (3) กรณีไม่ได้รับเอกสาร สบค.1 หรือ 2 จะต้องเป็นผู้ติดตามให้ได้รับเอกสารดังกล่าว โดยการจัดส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ/หรือหนังสือติดตามอย่างเป็นทางการ แล้วแต่กรณี  
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บทที่ 4 
แนวทำงกำรบรหิำรสัญญำใหควำมช่วยเหลือทำงกำรเงนิ 

 
 เมื่อสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ เจาหนาที่ สพพ. มีภารกิจส าคัญตองด าเนินการในการจัดท าแผนติดตาม
การบริหารจัดการโครงการตามสัญญาประจ าป เพ่ือใชประโยชนในการติดตามและเร่งรัดประเทศผู้ กู 
ประมาณการและเบิกจ่ายเงินตามความก้าวหนาของโครงการ รายงานผลความก้าวหนาของโครงการและ
ผลการเบิกจ่ายเงินตามโครงการใหความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือเสนอ ผอ. สพพ. ทุกเดือน และ คพพ. 
ทุกไตรมาส และรายงานสรุปผลการด าเนินงานทุกสิ้นป รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวของใน
เรื่องการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรอบของเดือนตามค าขอของประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมทั้งประสานงานกับที่ปรึกษา
และผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือในการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินโครงการ 
สร้างฐานขอมูลและปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา 
 ในการนี้ การบริหารสัญญาของ สพพ. แบงออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนด าเนินการก่อสร้าง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
1.1 การพิจารณาเอกสารประกวดราคาผู้รับเหมาก่อสร้างและเอกสารคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษา 

   1) ต้องประสานงานกับผู้กู้ให้น าเสนอเอกสารประกวดราคาจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและ
คัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างตามแผนโดยเร็ว 
      2) ผู้ กู้ จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา (Tender Document) จัดส่งให้ สพพ. 
พิจารณาความถูกต้องของเอกสารและเห็นชอบโดยเร็ว 
   3) เมื่อได้รับเอกสารตามขอ 2) แลว เจาหนาที่ สพพ. ตองพิจารณาและจัดท าสรุปเงื่อนไข
เอกสารประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างของผู้กู้ โดยจะตอง
พิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 ความสอดคลองของเอกสารประกวดราคากับเงื่อนไขสัญญาเงินกู 
 ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 รายละเอียดและเทคนิคทางวิศวกรรม (Specification) ของโครงการ 
 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ (Executing Agency) 

   4) สรุปรายงานผลการพิจารณาเสนอผู้อ านวยการ สพพ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
หรือใหผู้้กู้แก้ไขเอกสารประกวดราคา โดยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้กู ้
   1.2 การพิจารณารายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างและรายชื่อวิศวกรที่ปรึกษา (Long List) 
            1) สพพ. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างและ
รายชื่อวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  
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              2) สพพ. จัดท ารายงานสรุปรายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างและรายชื่อวิศวกรที่ปรึกษาดังกล่าว 
เสนอให้ผู้อ านวยการ สพพ. เพ่ือลงนามเห็นชอบและจัดส่งรายชื่อดังกล่าวให้หน่วยงานปฏิบัติเพ่ือด าเนินการ
คัดเลือกรายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาน้อยรายต่อไป 
 
 1.3 การพิจารณารายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างและรายชื่อวิศวกรที่ปรึกษาน้อยราย (Short List) 
     1) ต้องประสานงานกับผู้กู้ให้น าเสนอสรุปผลการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา
น้อยราย และรายละเอียดเงื่อนไขการพิจารณาดังกล่าวให้ สพพ. พิจารณาโดยเร็ว 
                   2) เมื่อได้รับเอกสารตามขอ 1) แลว เจาหนาที่ สพพ. ตองพิจารณาและจัดท ารายงานสรุป
คุณสมบัติของผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างน้อยรายของผู้กู้ โดยมีประเด็นการ
พิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 จะตองเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยและอยู่ภายใตกฎหมายไทย 
 หากเป็นการร่วมทุน (Joint Venture or Consortium) ระหว่างนิติบุคคลไทยกับ 

นิติบุคคลของประเทศผูกูจะตองมีนิติบุคคลไทยเป็นบริษัทหลัก (Lead Firm) และต้อง
อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างมากราย 

     3) รายงานสรุปผลการพิจารณาเสนอผู้อ านวยการ สพพ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือ
ให้ทบทวนรายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาน้อยราย โดยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้กู ้
    1.4 การพิจารณาผลการประกวดราคาผู้รับเหมาก่อสร้างและคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้าง พร้อมร่างสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา 
     1) ประสานงานกับผูกูใหน าเสนอผลการประกวดราคาจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและคัดเลือก
วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมร่างสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาโดยเร็ว 
    2) เมื่อได้รับเอกสารตามขอ 1) แลว สพพ. ตองพิจารณาและจัดท ารายงานสรุปผลการประกวดราคา
จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและผลคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งสาระส าคัญของร่างสัญญา
จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา เสนอ คพพ. เพ่ือพิจารณา 
    3) ร่างสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและสัญญาบริการวิศวกรที่ปรึกษา มีประเด็นการพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังนี้  

 ร่างสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา จะตองสอดคลองกบัเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ 
 ก าหนดระยะเวลาท างานของผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

จะตองสอดคลองกับเงื่อนไขของสัญญาเงินกู 
 วงเงินคาจ้างของผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง จะตอง

ไม่เกินวงเงินคาใชจ่ายของหมวดนั้นๆ ที่ก าหนดไวในสัญญาเงินกู 
    4) สรุปผลการพิจารณาของ คพพ. เสนอผู้อ านวยการ สพพ. เพ่ือลงนามในหนังสือแจ้งเห็นชอบ 
หรือให้ทบทวนผลการประกวดราคาผู้รับเหมาก่อสร้างและการคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงเห็นชอบหรือ
ให้ทบทวนร่างสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา ตามมติของ คพพ. ไปยังผู้กู ้ 
**ทั้งนี้ หากผูกูไมส่ามารถด าเนินการประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและคัดเลือกที่ปรึกษาได้ส าเร็จใหผูกู
จัดท าค าชี้แจงและเหตุผลเพ่ือเสนอขอจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาโดยวิธีอ่ืนแทน 
              1.5 การพิจารณาสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา 
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     1) ประสานงานกับผู้กูใหน าเสนอสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้างที่ได้ลงนามแล้วโดยเร็ว 
                 2) เมื่อได้รับเอกสารตามขอ 1) แลว สพพ. ตองพิจารณาและตรวจสอบความสอดคล้อง
และถูกต้องของสัญญาจ้างที่ลงนามแล้วกับร่างสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาควบคุม
งานก่อสร้างที่ คพพ. ได้เห็นชอบไว้ โดยมีประเด็นการพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและสัญญาบริการวิศวกรที่ปรึกษา จะตองสอดคลองกับเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกู ้

 ก าหนดระยะเวลาท างานของผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
จะตองสอดคลองกับเงื่อนไขของสัญญาเงินกู 

 วงเงินคาจ้างของผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง จะตอง
ไม่เกินวงเงินคาใชจ่ายของหมวดนั้นๆ ที่ก าหนดไวในสัญญาเงินกู 
     3) สรุปรายงานผลการพิจารณาและน าเสนอผู้อ านวยการ สพพ. เพ่ือรับทราบ 
       4) จัดท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการ สพพ. เพื่อลงนามเห็นชอบหรือขอให้ผู้กู้แกไขสัญญา
จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งมีหนังสือแจ้งเห็นชอบหรือขอให้แก้ไข
แก่ผู้กู้ต่อไป ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่า สัญญาจ้างที่ลงนามแล้วดังกล่าว ขัดหรือแย้งกับร่างสัญญาจ้างที่ 
คพพ. ได้เห็นชอบไว้ให้น าเสนอสัญญาจ้างที่ลงนามแล้วดังกล่าวให้ คพพ. เพ่ือพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 2. ขั้นตอนด าเนินโครงการ 
      2.1 การก ากับดูแลและติดตามการบริหารจัดการโครงการในขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง 
     1) จัดท าแผนการติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างของโครงการประจ าทุกป จนกว่าโครงการ
จะเบิกจ่ายเงินคาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง คาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา และคาใชจ่ายอื่นๆ จนแลวเสร็จ ทั้งนี้ 
แผนดังกล่าวมีองคประกอบตางๆ ดังนี้ 

 ก าหนดการเดินทางติดตามโครงการในภาคสนาม 
 ขอบเขตในการติดตามความก้าวหนาโครงการและการเบิกจ่ายเงิน 
 การจัดท ารายงานผลความก้าวหนาโครงการ 
 ประมาณการคาใชจ่ายที่ใชในการติดตามโครงการ 

    3) เสนอแผนดังกล่าวใหผู้อ านวยการ สพพ. อนุมัติก่อนด าเนินการ 
         4) ด าเนินการตามแผนที่ไดร้ับอนุมัต ิ
         5) จัดท ารายงานผลการติดตามความก้าวหนาโครงการในภาคสนามโดยสรุปผลประเด็นต่างๆ 
ทีก่ าหนดไวในแผนที่กล่าวใหผู้อ านวยการ สพพ. พิจารณาและรับทราบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินโครงการ ทั้งในสวนของผู้กูและผู้ใหกู ข้อเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา
ในการด าเนินงาน ปญหาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคม เป้าหมายการเบิกจ่ายและอ่ืนๆ 
         6) จัดท ารายงานผลการติดตามความก้าวหนาโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู พรอมทั้ง
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินจริงกับวงเงินที่ประมาณการไว รวมทั้งความก้าวหนาของโครงการ ให้ คพพ. 
รับทราบเป็นรายเดือน 
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         7) จัดท าฐานขอมูลโครงการในระบบสารสนเทศใหทันสมัยตลอดเวลา โดยรวบรวมข้อมูล
ของโครงการที่ส าคัญ 
   2.2 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน 
            ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายเงินกู ใหเป็นไปตาม “ประกาศส านักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินของ สพพ.”  
  2.3 กระบวนการและการอนุมัตกิารปรับเปลี่ยนงาน 
             การปรับเปลี่ยนงาน หมายความว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของงาน
ก่อสร้างที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งหมายความรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

1) การเปลี่ยนแปลงปริมาณของงานรายการใดๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา 
2) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและคุณลักษณะอื่นๆ ของงานดังกล่าว 
3) การเปลี่ยนแปลงระดับ ต าแหน่ง และ/หรือขนาดของงานส่วนใดๆ  
4) การยกเลิกงาน ยกเว้นงานดังกล่าวจะด าเนินการโดยผู้อ่ืน 
5) การด าเนินการงานเพิ่มเติมใดๆ รวมทั้งโรงงาน วัสดุ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อ

งานก่อสร้างที่สมบูรณ์ รวมถึงงานทดสอบที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลุมทดสอบ และงาน
ส ารวจ ตรวจสอบอื่นๆ  

6) การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนของงาน หรือระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
กระบวนการและการอนุมัติการปรับเปลี่ยนงานตามนัยที่กล่าวข้างต้นให้เป็นไปตาม “ประกาศคณะกรรมการ
บริหารส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เรื่อง หลักเกณฑ์การขอปรับเปลี่ยน พ.ศ. 
2559” 
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บทที่ 5 
แนวทำงกำรทบทวนยอดเงินกู้ที่เกิดขึน้จริง 

 
เมื่อประเทศเพ่ือนบ้านด าเนินการเบิกจ่ายเงินกแูลวเสร็จ เจาหนาที่ สบค. 1 และ 2 มีภารกิจตองด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบและทบทวนยอดเงินกูทีเ่บิกจ่ายแลวทั้งหมดตั้งแตเ่ริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุดการเบิกจ่าย 
  2. ประสานงานภายในกับผู้กูเกี่ยวกับยอดเงินกูที่เบิกจ่ายจริงทั้งหมด เพ่ือน ามาจัดท าตารางยอดการช าระ
เงินตนของแตล่ะงวด (Amortization Schedule) 
 3. เจ้าหน้าที่ สบค. 1 และ 2 ประสานกับส านักบริหารเงินทุน (สบท.) เพื่อตรวจสอบตารางยอด
การช าระเงินต้นและยืนยันความถูกต้อง 
  4. เสนอตารางยอดการช าระเงินตนของแต่ละงวดให ผอ. สพพ. เพ่ือพิจารณาสั่งการให้ สบท. จัดเก็บหนี้
ทีก่ล่าวต่อไป 
  5. จัดส่งเอกสารตารางยอดการช าระเงินตนของแต่ละงวดใหผู้กูยืนยันความถูกตองอย่างเป็นทางการ 
  6. จัดท าฐานขอมูลใหถูกตองและแจหน่วยงานที่เก่ียวของ 
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บทที่ 6 
แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนปิดโครงกำร 

      
      เจ้าหน้าที่ สพพ. มีภารกิจต้องด าเนินการจัดท ารายงานปิดโครงการ ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติงาน
สรุปได้ ดังนี้ 
  1. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการทั้งหมดจากรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานความก้าวหน้า
ของโครงการระหว่างการก่อสร้าง และรายงานการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของ       
ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้กู ้
  2. ประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเจ้าของโครงการและ
กระทรวงการคลัง เพ่ือประเมินความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงบริการของวิศวกร           
ที่ปรึกษาและผู้รับเหมาก่อสร้าง 
  3. จัดท ารายงานปิดโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ผู้กู้เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย 
(ไม่รวมการเบิกจ่ายเงินค่าประกันผลงาน) โดยรายงานปิดโครงการจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการประเมินผลโครงการในระยะต่อไป ดังนี้ 

3.1 หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการจัดท ารายงานปิดโครงการ 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ สพพ. 
3.3 ความเป็นมาของโครงการ 
3.4 ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
3.5 ผลการด าเนินงานโครงการ 

3.5.1 การจัดหาผู้รับเหมาและวิศวกรที่ปรึกษา 
3.5.2 การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาฯ 
3.5.3 ต้นทุนค่าก่อสร้าง 
3.5.4 การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง 
3.5.5 ศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรที่ปรึกษาและ สพพ. 
3.5.6 ศักยภาพของหน่วยงานปฏิบัติ (Executing Agency) และผู้กู ้ 
3.5.7 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีโครงการ 

3.6 ผลการใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย 
3.7 ปัญหาและอุปสรรคก่อน ระหว่าง และภายหลังการด าเนินโครงการ 
3.8 ผลประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการ 
3.9 สรุปผลการปิดโครงการ 
3.10 ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการโดยตรง 

        3.10   ผลประโยชน์ที่คาดว่าประเทศไทยจะได้รับ 
     3.11  ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ (อาทิ การโยกย้ายถิ่นฐาน สิ่งแวดล้อม และการจราจร) 
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         3.12   ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการในอนาคต 
       3.13   ภาคผนวก (เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น มติ ครม. สัญญาฯ และเอกสาร 
การเบิกจ่าย) 
  4. สรุปรายงานปิดโครงการเสนอ ผอ. สพพ. และ คพพ. เพ่ือพิจารณาและรับทราบ 
  5. ส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
          6. ปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดเก็บเพื่อการเผยแพร่ในระบบสารสนเทศต่อไป 
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แผนภำพแสดงข้ันตอนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและเงินและของ สพพ 
1. กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปท.พบ. จัดส่ง 
Formal Request 

เพ่ือขอรับ TA

ส ำรวจสภำพพื้นที่
Fact Finding

สรุปประเมินโครงกำร
เบื้องต้น

เสนอ คพพ. 
พิจำรณำให้ TA

(1 เดือน กรณี
เห็นชอบ)

ยกร่ำง TOR และ
ประมำณกำร

ค่ำใช้จ่ำย
(2 เดือน)

เสนอ ผอ. สพพ. พิจำรณำ 
TOR วงเงิน วิธีกำรจ้ำง 

ทปษ. และหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำข้อเสนอ (1 

เดือน กรณีเห็นชอบ)

คัดเลือก ทปษ. ตำม 
พรบ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ

(4 เดือน)

เสนอ ผอ.สพพ. 
พิจำรณำผลกำร
คัดเลือก ทปษ.

(1 เดือน)

ลงนำมสัญญำจ้ำง ทปษ.+
ออกหนังสือแจ้งเริ่ม

ปฏิบัติงำน            
(2 สัปดาห์)

ก ำกับและตรวจรับผลงำนของ 
ทปษ. บริหำรสัญญำโดย คกก. 
ตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำง ทปษ. 

และปท.พบ.  (6-18 เดือน 
ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ)

เสนอ คพพ. 
พิจำรณำผล
กำรศึกษำ 

รำยงำนผลกำรศึกษำ
ไปยัง รมว.กค. 

ส่งรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ให้ ปท. พบ. 

/ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

1 เดือน 

ศึกษาเพ่ิม 

ไม่เห็นชอบ 

แจ้ง ปท.พบ. 

1 เดือน 

ลงนาม ROD 
ร่วมกับ ปท.พบ. 

คพพ. เห็นชอบ 
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2. กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

 

ปท.พบ. จัดส่ง Formal Request 
เพื่อขอรับ FA

ส ารวจสภาพพื้นที่
Fact Finding

สรุปประเมินโครงการเบื้องต้น

เสนอ คพพ. พิจารณาให้ FA

(1 เดือน กรณีเห็นชอบ)

เจรจาเงื่อนไข FA กับ ปท. พบ.

สพพ. น าเสนอให้ รมว.กค. 
พิจารณาอนุมัติการให้ FA 

(1 เดือน)

สพพ. น าเสนอให้  ครม. 
พิจารณาอนุมัติการให้ FA 

(2-3 เดือน)

ลงนามในสัญญา FA

หน่วยงานปฏิบัติของ ปท.พบ. ขอรับ
Long list ผรม./ทปษ. จาก สพพ. 

สพพ. จัดส่งรายชื่อ ผรม./ทปษ. ให้
หน่วยงานปฏิบัติ

หน่วยงานปฏิบัติพิจารณารายชือ่ ผรม./
ทปษ. ให้เหลือน้อยรายและแจ้ง สพพ. 

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

หน่วยงานปฏิบัติพิจารณา ผรม./ทปษ. 
และแจ้งสรุปผลการจัดจ้าง+ร่างสัญญาจ้าง 

ให้ สพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

หน่วยงานปฏิบัติลงนามในสัญญาจ้าง 
และจัดส่งให้ สพพ. พิจารณา

สพพ.เห็นชอบสัญญาจ้าง หน่วยงาน
ปฏิบัติ/ผรม./ทปษ. เร่ิมงานก่อสร้าง 

ทปษ./ ผรม. ด าเนินงานก่อสร้าง
บริหารสัญญาโดยหน่วยงานปฏิบัติ

(ระยะเวลา 2-4 ปี)

โครงการแล้วเสร็จ + จัดท า
รายงานปิดโครงการ

จัดท ารายงานประเมินโครงการ 
3-5 ปี

ลงนาม ROD 
ร่วมกับ ปท.พบ. 

ควบคุมงาน 

3 เดือน 
กรณีไม่ได้

ขอรับ TA จาก 
สพพ. มาก่อน 
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หมำยเหตุ: ประเทศเพื่อนบ้านจะต้องส่งคืน Form no. 4 มาให้ สพพ. ทุกครั้งก่อนมีการเบิกจ่ายครั้งถดัไป เพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันยอดหนี้ กรณี ไมไ่ด้รับ สบค. 1 และ/หรือ 2 จะต้องเป็นผูต้ิดตาม 

 

3.  กำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

3.1 ช่วงจัดท ำ Notice of Disbursement (NOD): 

ผอ. สพพ. 
พิจารณา+อนุมัต ิ

 

สบค.1 และ 2 ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร 

 

ประเทศเพื่อนบ้านส่งเอกสาร
ขอเบิกจ่ายเงิน 

(Form no. 3 และอื่นๆ) 

 

ขอความเห็นจาก     
ทปษ. ด้านโครงการ
และวิศวกรรม สพพ. 

(ค่าก่อสร้าง+ค่า ทปษ.)  จัดท าบันทึกเสนอ ผอ. สพพ. 
+ ร่าง Form no. 4  

(ภายใน 3 วัน ท าการ) 

สบค. 1 หรือ 2  
รวบรวมเอกสารผา่น 

การอนุมัติจาก ผอ. สพพ. 
 

รวบรวมเอกสารที่ผ่าน 
การอนุมัติจาก ผอ. สพพ. 

(ส าเนา) 
และจัดท าสรุปวงเงิน 

ที่ต้องเบิกจ่ายแจ้ง สบท. 
ก่อน 8 วัน ท ำกำร 

ส ำนักบริหำรเงินทุน 
 

สบค 1 และ 2 จัดส่ง
เอกสารที่ 

อนุมัติจาก ผอ. สพพ. 
(ฉบับจริง) ไปที่ สอก. 

ฝ่ายการเงินและบัญชี ทันท ี

ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

จัดท าบันทึกขออนุมัติ
เบิกจ่ายเสนอ ผอ. สพพ.  
(ภายใน 5 วันท าการนับ

จากได้รับแจ้ง) 

- บันทึกบัญช ี
- สมุห์บัญชีตรวจสอบ 
- ด าเนินการจ่ายเงิน 
ตามรอบจ่าย 

รวบรวมเอกสารการ
เบิกจ่าย (ฉบบัจริง) + 
แจ้งยอดการเบิกจ่าย
ไปยัง สบค. 1 และ 2 
และจัดส่ง Form no. 

4 ให้ ปท.พบ.  

ผอ. สพพ. อนุมัต ิ
+ ลงนาม  

Form no. 4 
 

แจ้งยืนยันยอด 
การเบิกจา่ยไป

ยัง สบท. 

กรณีที่ 1 ใช้เงินสะสม สพพ. 

กรณีที่ 2 กู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน 
ตรวจสอบยอดเงิน

คงเหลือในบัญชีส ารอง 
ส าหรับเบิกจา่ย 

 

จัดท าบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
การฝากเงิน เสนอ ผอ. สพพ. 
(ภายใน 5 วันท าการนับจาก 

ได้รับแจ้งจาก สบค. 1/สบค. 2) 

จัดท าบันทึกขออนุมัติกู้เงินเสนอ 
ผอ. สพพ./หนังสือแจ้งขอกู้เงิน 

ตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 
กู้เงิน/เปลี่ยนแปลงการฝากเงิน 
(ภายใน 8 วันท าการนับจาก 

ได้รับแจ้งจาก สบค. 1/สบค. 2) 

โอนเงินจากบัญชีส ารองที่
บัญชี 

ออมทรัพย ์ส าหรับเบิกจ่าย
เงินกู้โครงการ 

(ภายใน 1 – 2 วันท าการกอ่น
วันจ่ายเงินตามรอบจ่าย) 

สอก. ตรวจสอบ
ยอดเงินในบัญชี 
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  3.2 ช่วงจัดท ำ Notice of Completion of Disbursement (NOCD): 

หมำยเหตุ: ประเทศเพื่อนบ้านจะต้องส่งคืน Form no. 5 มาให้ สพพ. เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันยอดหนี้ กรณี ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สบค. 1 และ/หรือ 2 จะต้องเป็นผู้ติดตาม 

 

จัดท าบันทึกเสนอ ผอ. 
สบท. + Form no. 5 
+ ตารางช าระเงินต้น 

สบท. ตรวจสอบตาราง
ช าระเงินต้น+ยืนยัน

ความถูกต้อง 

จัดท าบันทึกเสนอ ผอ. 
สพพ. + Form no. 5 
+ ตารางช าระเงินต้น 

ผอ. สพพ. 
พิจารณา+ลงนาม 

 

สบค. 1 หรือ 2 จัดส่ง Form no. 5 + 
ตารางช าระหน้ีเงินต้น ให้ ปท.พบ. + 
e-mail ส าเนาเอกสารต่างๆ ให้ สบท. 

และ สอก. (ฝ่ายการเงินและบัญชี) 
 

ปท. พบ. จัดส่ง Form no. 5 
ให้ สพพ. เพื่อใช้เป็นหลกัฐาน

ยืนยันยอดหนี ้
 

ปท.พบ. เบิกจ่าย
เงินงวดสุดท้าย 


